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ارزیابی وجود مکانیزم طراحی منطبق بر تهویه طبیعی در معماری سنتی
شهرهای اقلیم گرموخشک بدون بادگیر (نمونه موردی :فضای بیرونی
بناهای چهارطرفه قاجاری شیراز)
4

آرش پسران ،1شهاب کریمی نیا* ،2الهام ناظمی ،3شیرین طغیانی

 -1دانشجوی دکتری ،گروه معماری  ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
 -2استادیار ،گروه معماری  ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
 -3استادیار ،گروه شهرسازی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
 -4استادیار ،گروه شهرسازی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،1331/12/22 :تاریخ پذیرش نهائی)1331/20/11 :
چکیده
حرکت هوا در ساختمانها توسط دیوارها ،کف و سقفها محدود میگردد و امکان دارد به صورت ناخوشایندی کند گردد؛ کند
شدن عالوه بر تحمیل بار انرژی ،میتواند در مواقع کمبود انرژی ،اثرات منفی بر سالمت ساکنین داشته باشد .تهویه طبیعی به معماران
کمک می کند تا با روشهای صحیح ،هزینه انرژی مورد نیاز برای ایجاد شرایط آسایش در ساختمان را به حداقل برسانند .در
ساختمانهای حیاط مرکزی ،شکل و تناسبات حیاط بر الگوی حرکت و سرعت باد تاثیرگذار است و اندازه بازشوها نیز بر حجم و
سرعت باد ورودی به ساختمان تاثیر میگذارد .از این رو پژوهش حاضر با این فرض که میتوان در خانههای مسکونی بومی ،رابطه
معناداری بین تناسبات بازشوها و حیاط یافت ،انجام شده و اقلیم گرم و خشک به عنوان یکی از وابستهترین اقلیمها به تهویه و شیراز
به عنوان نمونهای از شهرهای مستقر در این اقلیم انتخاب شده است .بنابراین در جستجوی وجود نسبتهای تکرار شده در بناهای
موجود ،نمونههای موردی در یک دوره تاریخی ،با ویژگیهای مشابه و حداقل عوامل مداخلهگر انتخاب گردیده است .روش
تحقیق تحلیلی-توصیفی است ،که به کمک منابع اسنادی ،عکسبرداری ،برداشت میدانی و آنالیز نرمافزاری انجام شده است .در
نهایت این رابطه در قالب محاسبه جریان حجمی هوا و تناسب حیاط و بازشوها ،حیاط و نمای جبهه رو به باد ،تناسب حیاط و زیربنا
و غیره از نمونههای با گونه چهارطرف محدود و دارای حیاط مرکزی استخراج گردیده است .تناسبات بدست آمده دارای الگوی
مشخصی در بناهای مورد بررسی بوده و نسبتها با توجه به ویژگیهای بناها در بازه عددی محدودی قرار گرفتهاند.
کلید واژهها :الگوی هندسی ،تناسبات حیاط و بازشوها ،جریان هوا ،قاجار.
*نویسنده مسئولEmail: sh.kariminia@iaun.ac.ir :
این مقاالاه برگرفتاه از پایان نامه دکتری آرش پساااران باعنوان «تحلیل تاثیر تناسببتاب زادگببد

های نما و حیاط زر تهویه طتیع

خانههای قاجار گبیراد» است که به راهنمایی دکتر شهاب کریمینیا و دکتر الهام ناظمی و مشاوه دکتر شیرین طغیانی در دانشگاه آزاد واحد
نجف آباد به انجام رسیده است.
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 -1پرسش پژوهش
مکانیزم سنتی طراحی معماری در شهرهای اقلیم

بر آوردن نیازمندیهای تهویه مطبوع صرف

گرم و خشکِ بدون بادگیر چگونه با تهویه طبیعی

میشود ،از آنجا که نرخ رشد شهرنشینی در

ارتباط دارد؟

کشورهای درحال توسعه فزاینده است ،بنابراین
فشاری که برای برآوردن نیازمندیهای آتی محیط

 -2مقدمه

ساختگی به منابع انرژی وارد میشود نیز بسیار باال

حیاطهای مرکزی در خانههای سنتی به صورت

خواهد بود ،مگر آنکه پس از این ،تمهیدات نوین و

تغییرناپذیری در هنگام ظهر خنکتر از دو طرف

پربازدهتری به کار گرفتهشود (کوخ-نیلسن.)2831 ،

خیاباناند .بر اساس نظرِ مور این دستاورد در

همچنین در یک ساختمان اقلیمی دارای تهویه

سرمایش ایستا تاحدی موفقیتآمیز بوده است؛ چرا

مطبوع درنواحی گرم 17 ،تا  37درصد مصرف

که از لحاظ بصری عوامل بسیار زیادی را که

انرژی فقط صرف بهرهبرداری از سیستمهای

نمایانگر سرما هستند با هم هماهنگ میسازد .با این

آسایش درونی میشود و  17تا  87درصد باقی مانده

حال هنگامی که تمامی این تاثیرات در حیاط

در تولید مصالح ،ساخت و تخریب ساختمان

مرکزی کنار هم آورده میشوند ،محیطی فراهم می

مصرف میشود (یارمحمدی و دیگران.)81 :2832 ،

آورد که به شکل شاخصی خوشایندتر از خیابانهای

این درحالی است که مطالعات نشان داده ،اکثر

آن سوی خود است (مور .)2831 ،در گذشته

ساختمانهای سنتی در شرایط غیرفعال نسبت به

ساختمانها با استفاده از تمهیدات غیرفعال ،بنا

ساختمانهای مدرن ،شرایط آسایش بهتری برای

میشدند ،واضح است که علت این تصمیم فقدان

ساکنین دارند و انرژی کمتری مصرف

هرگونه منبع یا ذخیره انرژی بود .در کشورهای

میکنند (Nematchoua, Tchinda, & Orosa,

صنعتی اما به هنگام توسعه سریع بعد از جنگ جهانی

).2014

دوم ،از تمهیدات فعال به عنوان وسایل آسان و سریع

مسااااله دیگر این که به دلیل عواملی مانند هزینه و

برطرف سازی نگرانی آسایش در ساختمانها

زمان ،به ویژه در کشاااورهای در حال توساااعه و در

استفاده گردید .درحال حاضر  38درصد انرژی

بناااهااای مساااکونی کوتاااهمرتبااه ،کمتر از مهناادس

جهان تنها بهوسیله  12درصد جمعیت زمین مصرف

تاساایسااات جهت محاساابات مربوط به بازشااوها یا

میشود و فقط  21درصد انرژی در دسترس 12

حیاط بنا کمک گرفته میشاااود (Omrani, 2017:

درصد باقی مانده جمعیت ،قرار می گیرد .عمده این

).6

گروه در کشورهای درحال توسعه زندگی میکنند.
از طرفی در مناطق گرم و خشک و گرم ومرطوب،
بیش از نیمی از بیشینه بار مصرفی انرژی ،تنها برای

تهویه طبیعی در معماری بومی گذشته ایران اتفاقی
غریب نیست ،معماران سنتی به گونهای تجربی به
این مهم دست یافته بودند .تاثیر این ساختمانها چه
از بعد تعویض هوا و معیار سالمت و چه از جنبه
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سرمایش ایستا بر آسایش ساکنین قابل توجه بوده

با خانههای سنتی در شهر ایرانی -اسالمی را بررسی

است (وکیلی نژاد( ،)2832 ،عطروش.)2831 ،

کرده و چند پیشنهاد برای طراحی پایدار دادهاند.

جریان هوا در بنا باعث تبادل حرارت بین بدن و

(میرسجادی و دیگران )2832 ،الگوها و فاکتورهای

محیط میشود و بنابراین تأثیر فراوانی بر احساس

کالبدی تاثیرگذار درمعماری خانه های تاریخی را

آسایش حرارتی دارد (حیدری.)83 ،2833 ،

ارزیابی کرده و چند راهکار طراحی ارائه داده است.

استخراج تناسبات حیاط و بازشوها خصوصا در

(زارعی و میردهقان )2832 ،و (زینلیان و اخوت،

جبهه رو به باد و کشف رابطه میان آنها میتواند به

 )2831در زمینه ساختار و الگوی حیاط مرکزی در

یافتن رابطه بهینه در طراحیهای جدید کمک

شهر یزد و دزفول مطالعاتی انجام دادهاند و تناسبات

نمایند .از اهداف پژوهش میتوان به ترویج ابزارها

و مصالح حیاط ،مورد تطبیق با اقلیم گرم و مرطوب

و اصول اساسی تهویه ،که میتواند به هنگام باز-

قرار گرفته است (نجفقلی پورکالنتری و دیگران،

اندیشی در مقوله محیط ساختگی از دیدگاه انرژی

) ،)2831رضازاده اردبیلی و ثابت فرد )2831 ،و

به کار افتد ،اشاره نمود .همچنین یافتن بهترین ایده-

(موسویان )2831 ،در زمینه هندسه و تناسبات در

های تشریح شده در بافت قدیم شیراز در ساختمان-

معماری سنتی ایرانی مطالعه کرده و آن را هویت

هایی که لزوما دارای بهترین طراحی نیست و

معماری دانسته و تعاریف و الگوهای معنایی هندسه

استخراج روابط موجود در کنترل تهویه طبیعی

را مورد بحث قرار دادهاند( .وکیلی نژاد و دیگران،

طرح ،از دیگر اهداف تحقیق است .شایان ذکر است

 )2831مقالهای در رابطه با اصول سرمایش ایستا در

که پژوهش در صدد ارائه تدابیر نهایی نیست؛ بلکه

عناصر سنتی ارائه داده و عناصر تاثیرگذار را
توضیح

دادهاند.

با کمک گرفتن از نمونههای موجود در گذشته

مختصرا

فرضیه را بررسی مینماید.

 )Lukiantchuki, 2017شرایط مناسب مکان ،زاویه

(&

Sacht

و اندازه بازشوها برای تهویه طبیعی را پیشنهاد داده
 -3پیشینه تحقیق

است ) Hamdani et al., 2017) .و (Wang et al.,

یافتن الگوهای ماندگار معماری سنتی همواره

) 2017با شبیهسازی رایانهای تهویه طبیعی در بناهای

اهمیت ویژهای برای طراحان داشته است .در زمینه

با بازشو در یک طرف بنا ،اندازه و نوع بازشو را

اقلیم گرم و خشک و معماری آن )شاطریان،

بسیار موثر دانستهاند .همچنین در تابستان و زمستان

 )2831و (کسمایی )2831 ،به تشریح ویژگیهای

نحوه تاثیر تهویه طبیعی از طریق بازشوها بررسی

اقلیمی و بافت و شناخت عوامل اقلیمی ،اقلیم و

شدهاست .این درحالیاست که هیچکدام از منابع

انسان ،اقلیم و ساختمان میپردازند( .شیخ بیگلو و

مورد بررسی ارتباط بین این الگوها و تناسبات را با

محمدی )2833 ،و (حیدری )2832 ،به بررسی تاثیر

مسایل اقلیمی و در حیطه تهویه طبیعی مورد بررسی

نقش اقلیمی باد در طراحی شهری میپردازند.

قرار ندادهاند و یا بسیار کلی بحث شده است و یا

(ضرغامی و دیگران )2831 ،مطابقت معماری پایدار

فقط بخش مستقلی مورد بررسی جزیی و تخصصی
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هااااوای تااا اازه ،خارج کردن هوای گرم و خنک

قرار گرفته است.

کااردن فﻀاا و تأمین آسایش حرارتی انساان انجاام
 -4متان

نظری

مااایشاااود (واتسون و لبز .)2831 ،جایگاه تهویه و

 -4-1تهویه طتیع

توسعه پایدار در (تصویر )2قابل رویت است.

تهویه هوا به عمل جایگزین کردن و یا جابجا کردن
هااااوا در یک فﻀا گفته میشود که به منظور تأمین
توسعه پایدار
معماری پایدار
طراحی
اکولوژیک
تهویه
تصویر  -2جایگاه تهویه طبیعی در توسعه پایدار(ماخذ :نگارندگان بر مبنای رازجویان.)2838 ،

پنجره :تاثیر جایگاه پنجره روبه باد

اصوال تهویه ساختمانها به سه منظور تامین هوای

ب-موقعی

تازه ،تامین آسایش حرارتی و خنک سازی توده

بر مساایر بادی که در داخل جریان مییابد ،غیر قابل

مصالح ساختمان انجام میشود (قیابکلو.)11 : 38 ،

انکار است همچنین در صورت عدم تقارن جایگاه

تهویه طبیعی استفاده از فرایند جابجایی هوا بدون

پنجره در نما باد با انحراف از مسیر اصلی وارد اتاق

استفاده از تاسیسات مکانیکی و صرف انرژی فسیلی

میشود (رازجویان.)212 :2838 ،

است (رازجویان.)221 :2838 ،

ج -انداده پنجره :توزیع جریان هوا در محیط
داخلی و نرخ تغییرات هوا در هر ساعت ،بستگی به

-4-1-1عوامل

اد طرح خارج

ساختمان

که در تهویه آن تاثیر دارد
الب  -جبهب

و نوع زبادگببوی پنجره:

اساسیترین عامل تعیینکننده نحوه عبور هوا از یک
ساختمان ،جهت وزش باد است (احدی و علیرضایی
ورنوسااافادرانی .)2838 ،نوع و نحوه باز شااادن
پنجره تاثیر فراوانی در شااکل و ساارعت هوا در
داخل اتاق دارد (کسمایی.)2831 ،

اندازه بازشو دارد ( Sacht & Lukiantchuki,

.)2017: 8
د -محل عمودی پنجره :ارتفاع کف پنجره و
نوع بازشوی پنجره رو به باد اهمیت بیشتری در
تعیین جهت و سرعت حرکت باد در داخل اتاق
دارد تا مشخصات محل خروج باد .تغییر ارتفاع
کف پنجره ممکن است تا حد زیادی سرعت

ارزیابی وجود مکانیزم طراحی منطبق بر تهویه طبیعی در معماری سنتی...
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جریان هوای داخلی اتاق را تغییر دهد (کسمایی،

بر جریان بازشوها باید گفت که ابعاد بازشوها تاثیر

.)2831

زیادی بر وارد شدن جریان تهویه دارد و همچنین

ه-سایه زان و سایر ملحقاب پنجره

حیاط نقش مهمی در سرمایش ایستا و سرعت جریان

حﻀور و موقعیت سایه بانها تاثیر چشمگیری روی

هوا دارد (آلن .)2832 ،ساختمانهای با عمق زیاد

جریانات داخلی و خارجی هوا میگذارند .عمق،

حیاط در واقع برای تهویه طبیعی مناسب نیست،

شیب ،اندازه و ارتفاع از عوامل سازهای هستندکه

اساسا دشواری تهیه هوای تازه به مناطق داخلیتر و

شکل جابجایی هوا از طریق پنجره را تغییر میدهند

از جنبه دیگر دشواری تامین روشنایی جایی که نور

(قیابکلو.)227 :2838 ،

روز نمیتواند به اندازه کافی نفوذ کند ،وجود دارد؛

و-مصالح :برای استفاده از تهویه ،الزم است که

هر دوی این مشکالت را میتوان با جایگزین کردن

متوسط درجه حرارت بهینه در داخل ساختمان تقریبا

قسمت داخلی با یک حیاط باز ،دهلیز و غیره حل

همان دمای هوا باشد .برای این امر رنگ نمای

کرد (.) Etheridge, 2012: 374

ساختمان میبایست روشن و پوسته خارجی بنا به-

منظور از حیاط مرکزی ،فﻀایی باز در مرکز ،جنب

خوبی عایق کاری شده باشد تا مقدار جذب حرارت

یا پیرامون ساختمان است که فاقد سقف باشد .در

خورشید توسط ساختمان به حد قابل اغماضی

واقع حیاط ،مرکزیترین فﻀا در خانههای بومی به

کاهش یابد (واتسون دانلد.)17 :2831 ،

عنوان مرکز دید ،نور و تهویه محسوب میشده

د -حیاط :وجود حیاط مرکزی در قلب بنا،

است .حیاطها با استفاده از نظم و ریتم خاص با

موجب استفاده بهتر از کوران هوا شده و یک الیه

فﻀاهای اطراف خود ارتباط برقرار میکردند

بودن فﻀاهای بنا را امکانپذیر میکند .عملکرد

(مسائلی .)2837 ،اصل و مایه فﻀاسازی در این

حیاط در ارتباط با تهویه طبیعی ابتدا از جریان باد

معماری فﻀای باز است .فﻀای بازی که با وسواس

تاثیر پذیر است؛ همچنین فﻀای سبز باعث اثر

و دقت تمام طراحی میشود .فﻀای باز محصوری

سرمایشی به علت تبخیر ،تعریق سطح و سایه اندازی

که به تبع گرایش به درون از بیرون بر میتابد و با

بر جدارهها میگردد (هدایت و طبائیان:2831 ،

شکل و اندازه منظم و تناسبات فکر شده و نماهای

.)11

موزون آسمان را قاب میگیرد (ربیعی .)2831 ،در
این نوع معماری با قرارگیری کلیه بازشوها رو به

-4-2اهمی

رازطه زادگوها و انداده حیاط

فﻀای نسبتا مرطوب و معتدل حیاط و مسدود نمودن

مرکزی در تهویه

جداره خارجی ساختمان (بجز در ورودی) ،ارتباط

معموال آسایش حرارتی در یک ساختمان سنتی

اقلیمی فﻀای زیست داخل ،با فﻀای خارج تا حد

ناشی از ترکیب چندین عامل و عملکرد هماهنگ

امکان قطع شده و یک اقلیم کوچک و مناسب برای

چندین عنصر ساختمانی با یکدیگر است (وکیلی

آسایش انسان در اقلیم گرم و خشک منطقه احداث

نژاد و دیگران )221 :2831 ،در تاثیرگذاری حیاط

شده است (قبادیان.)2831 ،
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عالوه بر قانونمند بودن حیاط ،اهمیت رابطه

 -5مواد و روشها

بازشوها و اندازه حیاط با بررسی نحوه عملکرد

تحقیق در قالب مراحل زیر انجام گردیده است:

حیاط مرکزی مشخص میشود .حیاط مرکزی در

الف) مطاالعاات کتاابخانهای در رابطه با کلیات

سیستم تهویه در سه مرحله عمل میکند:

موضاااوع در کتاب ،اساااناد ،تصااااویر ،فایلهای

اول؛ هوای خنک شب به سمت حیاط پایین میآید

کامپیوتری ،مقاالت و غیره.

و اتاق های اطراف و کالبد بنا را خنک میکند و تا

ب) انتخاب هشات نمونه از خانههای نسبتاً سالم و

اواخر بعدازظهر روز بعد همینطور باقی میمانند.

کمتر مورد مداخله قرارگرفته ازبافت قدیم شاااهر

عالوه برآن حیاط مرکزی گرما را به سرعت از

شااایراز بر اسااااس اولویااتهااای زمااان ،مکااان،

طریق تابش به آسمان شب دفع میکند .دوم؛

ارزشهای معماری و هنری و کمترین میزان عوامل

خورشید به هنگام نیم روز ابتدا حیاط و سپس

مداخله گر تاثیرگذار برتهویه

ساختمان را رفته رفته گرم میکند و جریانهای هوا

ج) بررسی جزئیات و تناسبات خارجی تاثیرگذار

به دلیل اختالف دما ایجاد میشود .سقف و

از منظر ارتباط با مولفه تهویه طبیعی ،شامل تناسبات

دیوارهای ضخیم خشتی (یا دیوارهای عایقکاری

حیاط ،بازشوها ارتفاع و غیره و در جستجوی

شده) اجازه نمیدهند گرمای خارج سریعا به داخل

الگوهای معنادار و تکرارشونده در نمونهها

نفوذ پیدا کند .مدت زمانی که ضخامت دیوار می-

د) تحلیل  CFDبه کمک نرمافزار دیزاین بیلدر و

تواند نفوذ گرما را به تاخیر بیاندازد 21 ،ساعت

محاسبات عددی برای الگوی مشترک در تناسبات

است .سوم؛ کف حیاط مرکزی و فﻀاهای داخل

بناها

خانه گرمتر میشوند و جریانهای بیشتری از نوع

د) در انتهاا باه کمک روش تحلیلی_توصااایفی،

جابهجایی در اواخر بعد از ظهر به وجود میآیند.

اطالعات و یافتههای تحقیق در قالب جداول و

سایه ساختمانهای مجاور ،در اواخر بعدازظهر

توضاایحات طبقهبندی شااده ،مورد تجزیه و تحلیل

خیابان ،حیاط مرکزی و ساختمان را در برابر نور

قرارگرفتهاند.

خورشید محافظت میکند .وقتی که خورشید
غروب میکند و حیاط داخلی به سرعت ،تابش به
آسمان صاف شب را آغاز میکند ،دمای هوا به
سرعت سقوط میکند .هوای خنک در این هنگام به
سمت حیاط پایین میآید و بدین ترتیب ،این چرخه
کامل میشود (پسران.)8 :2837 ،

 -6نمونه موردی
-6-1معرف

زستر نمونهها

اقلیم گرم و خشاااک با توجه به نیاز باال به صااارف
انرژی برای تهویاه بااه عنوان بساااتر اقلیمی و شاااهر
شیراز به دلیل ویژگیهای خاص اقلیمیاش انتخاب
شااده اساات .یکی از دالیل مربوط به تامین نسااابی
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شارایط آساایش حرارتی در خانههای ساانتی شیراز

باد غالب در تمام ماههای سااال ،غرب و شاامال

بدون بهرهگرفتن جدی از بادگیرها است .جهت

غرب است (امیدوار( )278 :2831 ،جدول .)2

جدول  -2وضعیت جریان هوا در شیراز ( ماخذ :اداره کل هواشناسی)2831 ،
باد ماکزیمم ()m/s
سمت

سرعت

113

28

متوسط باد ()m/s

فشار هوا )hpa(QFF

فشار هوا )hpa(QFE

141

277142

31142

 -6-2متنای زینش نمونهها
خانههای با ارزش تاریخی مطابق نقشه ارزشگذاری

جریان هوا به سرمایش کمک میکند که دمای

شکل ،انتخاب و در دسته بناهای

بیرون پایینتر از داخل ساختمان باشد و در غیر این

درجه یک ،دو و سه طبق دستهبندی میراث فرهنگی

صورت باید از ورود هوای بیرون ممانعت به عمل

مورد بررسی قرارگرفتهاند .در انتخاب نمونهها سعی

آورد .در این راستا دمای شب باید زیر  17درجه

شدهاست آیتمهای مختلف موثر بر تهویه که در

سانتیگراد و با روز حداقل  22درجه اختالف داشته

بخش مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفتند ،حتی

باشد .همچنین جریان باد تا زمانی که دما حداکثر تا

االمکان ثابت نگه داشته شود .بناهای انتخاب شده

 81درجه افزایش یابد ،قابلیت سرمایش را خواهد

تقریبا دارای مصالح یکسان (جدول  ،)8موقعیت و

داشت (قیابکلو .)18 :2838 ،در نتیجه در دوره زمانی

محل عمودی بازشوها در نما ،جهت و نوع بازشوها،

مشخصی در طول سال ،تهویه طبیعی کاربردی

سایههای موثر برروی پنجرهها ،و عوامل موثر بر

خواهد بود که در (تصویر ) نمایش داده شده است

کاهش سرعت باد نیز مشابهاند .همچنین بناها در

و بستر انتخابی شرایط استفاده از تکنیکی مرکب از

یک محله با بافت نسبتا همگون از نظر ارتفاع،

تهویه طبیعی از یک طرف و یا تهویه مکانیکی در

شرایط شهری جریان هوا و وضعیت خرد اقلیم

زمانهای متفاوت از سال و شبانه روز را دارا است،

انتخاب شدهاست (تصویر  .)8از عوامل تاثیرگذار

که بخش طبیعی ،قابلیت ویژه صرفهجویی در

مذکور ،اندازه بازشوها و حیاط (محوطه ساختمان)

مصرف انرژی را دارد.

به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است که مورد

در رابطه با زاویه ورود هوا به بازشوها نیز به دلیل

و با الگوی

بررسی قرار میگیرد .همچنین سعی شده است که

ساخت بناها مطابق با "رون شهری" (جهتگیری

نمونهها عالوه بر داشتن الگوی پالنی مشابه،

عمومی بناها در شهر) و انتخاب نمونهها در یک

مساحتهای نزدیک به هم نیز داشته باشند.

محدوده ،اختالف جزئی که در زاویه ورود هوا

حجم هوای ورودی به بنا به عنوان متغیر در سوی

وجود دارد ،در راستای تحلیل نسبی ،قابل

دیگر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .زمانی

چشمپوشی است.
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تصویر  -1دمای موثر تهویه بر اساس اطالعات دما در هر سه ساعت شهر شیراز ،به همراه میانگین روزانه (ماخذ :نگارندگان بر
مبنای اداره کل هواشناسی)2831 ،

 -6-3استخراج و تحلیل اطالعاب عددی نمونهها
(تصویر  )8و (جدول :)1

مشخصات بناهای انتخاب شده بر مبنای مولفههای
نامبرده به شرح زیر است (جدول ( ،)1جدول ،)8

جدول  -1نمایش ارزش بنا و کدگذاری نمونههای انتخاب شده (ماخذ :نگارندگان بر مبنای میراث فرهنگی فارس)2831 ،
شماره

ارزش

نمونه

گذاری

خانه حسن پور

2

2

خانه حسنی

1

2

خانه منصوری

8

2

خانه عمویی

1

1

خانه روحانی

2

1

خانه جلیلیان

1

1

خانه بذرافشان

1

1

خانه طالبانفرد

3

8

نام بنا

ارزیابی وجود مکانیزم طراحی منطبق بر تهویه طبیعی در معماری سنتی...
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جدول  -8ویژگی های کالبدی بناهای انتخابی(ماخذ :نگارندگان)
شماره

پر و خالی پالن

ساختار نما

مصالح اصلی

2

آجر

1

آجر

8

آجر

1

آجر

2

آجر

1

آجر

1

آجر

3

آجر

تیپ پالن
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تصویر  -8مکانیابی و چیدمان نمونههای انتخابی در محله اسحاق بیگ (ماخذ :نگارندگان)
جدول  -1اطالعات و نتایج محاسبات عددی جهت استخراج تناسبات از نمونهها (ماخذ :نگارندگان بر مبنای برداشت میدانی و
میراث فرهنگی فارس)2831 ،
بازشو به

شماره

مساحت

مساحت

سطح

نمونه

حیاط

زمین

اشغال

2

287

111

%18

2/1

1

213

817

%11

2/1

33/1

8

237

122

%18

1/1

282/2

23/1

1

13/1

131

%18

2/22

11/8

22/3

%81

2

212

221

%12

1/2

12/2

23/2

%12

7/22

1

213

112

%12

2/1

11/8

82

%11

7/11

18/11

1

212

123

%12

2/32

17/1

13/1

%17

7/18

83/11

3

31

127

%12

1/12

31/1

88/3

%82

7/12

22/12

ارتفاع

مساحت

مساحت

درصد

نسبت مساحت

نما

بازشو

بازشو

بازشو به حیاط

11

81

27%

7/13

13/81

28/.3

%17

7/11

31/11

%12

7/82

32/27

7/17

12/13
12/13

سطح
اشغال

ارزیابی وجود مکانیزم طراحی منطبق بر تهویه طبیعی در معماری سنتی...
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مساحت حیاط
200
150
100
50
0

8

7

6

5

4

3

2

1

تصویر  -1مقایسه مساحت بازشو و مساحت حیاط در نمونهها (ماخذ :نگارندگان)
مساحت حیاط
ارتفاع

مساحت بازشو
سطح اشغال

300
200
100
0
8

7

6

5

4

3

2

1

تصویر  -2مقایسه مساحت بازشو و مساحت حیاط در نمونهها (ماخذ :نگارندگان)

q=7/712*A*VH

در بررسی اولیه نسبتها به کمک نرم افزار اکسل و
آنالیزهای اولیه آماری که ارقام بهدست آمده

 =qجریان حجمی هوا در اثر باد ()m3/s

تاثیرگذار خارجی مانند مساحت بازشو ،مساحت

 =Aمساااحت قساامت بازشااوی پنجره یا پنجرههای

حیاط ،سطح اشغال و ارتفاع را مورد بررسی قرار

ورود هوا در یک دیوار )(m2

داد ،وجود ارتباط بین ارقام مشهود و هندسه بین ابعاد

 =VHسرعت باد در ارتفاع بام برای ساختمانهای

بهدست آمده با تخمین خوبی قابل شناسایی است.

کم ارتفاع و در ارتفاع سقف هر طبقه برای

(تصویر  1و  .)2در نتیجه در بخش بعد ،محاسبات

ساختمانهای بلند )( (m/sقیابکلو)11 :2838 ،

مربوط به جریان حجمی هوا جهت مقایسه آن با

الزم به توضیح است که با توجه به عمق کم بناها به

نسبتهای موجود انجام شده است.

دلیل تقسیم زیربنا در چهار طرف آن ،عدم وجود

مقدار جریان حجمی هوا از طریق باد برای

خروجیهای شاخص تهویه در جدارههای بیرونی بنا

بازشوهای یک طرفه (تصویر  ،)1از رابطه زیر

و ارتفاع قابل توجه اکثر بازشوها ،به نظر میرسد که

محاسبه میشود:

جریان تهویه طبیعی به صورت یک طرفه عمل
میکند.
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تصویر  -1تهویه یکطرفه )(refrence: Larsen & Heiselberg

سرعت باد در بافت نمونههای انتخابی:

𝑎 𝐻

) (×
𝛿

𝑚𝑎 𝑚 𝛿

)

( × 𝑚𝑣= 𝑣ℎ

𝑚𝐻

𝑚𝑣 = سرعت باد مرجع
𝛿 = ارتفاع گرادیان باد در ارتفاع مورد نظر
𝑚𝛿 = ارتفاع گرادیان باد در منطقه مرجع
𝐻 = ارتفاع مورد نظر
𝑚𝐻 = ارتفاع مرجع اندازهگیری(ایستگاه هواشناسی)
𝑎 = ضریب بافت برای منطقه مورد نظر
ضریب بافت برای منطقه مرجع
𝑚𝑎 =
(قیابکلو)11 :2838 ،
جدول  -2وضعیت وزش باد و دما از سال2831-2827برای ماههای سال (ماخذ :نگارندگان بر مبنای اداره کل هواشناسی)2831 ،
ماکزیمم

میانگین

میانگین

زاد ()m/s

زاد()m/s

دما()°C

فروردین

22

2 /1

22

اردیبهشت

28

2 /1

12

خرداد

21

1 /1

11

تیر

22

1 /3

13

مرداد

21

8 /1

13

شهریور

28

1 /8

11

مهر

21

1 /8

12

آبان

21

1 /8

22

آذر

22

1 /1

3

دی

21

2 /8

1

بهمن

22

1 /2

1

اسفند

21

1 /2

22

معدل

21

1/1

23

ماه
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با توجه به در نظر گرفتن جبهه رو به باد برای

سرمایش تبخیری با توجه به ساختار بسیار مشابه

استخراج تناسبات عددی در بخش قبل ،زاویه نسبتا

پالنها از نظر استفاده از گیاه ،آب و مکان و

مشابه وزش باد غالب شهری و عدم ارتباط داخلی

یادآوری استواری ساختار این پژوهش بر تناسبات

جبهههای مختلف ،محاسبات فرمولی تهویه برای

عددی ،امکان مقایسه سادهتر با تخمین خوبی

همان جبهه اصلی ،مورد توجه قرار گرفته است.

بهدست آمده است.

همچنین با کمرنگ فرض کردن تفاوت اثر

تصویر  -1کانتور سرعت در شبیه سازی  CFDنرم افزار دیزاین بیلدر -خانه طالبانفرد (ماخذ :نگارندگان)

جهت راستی آزمایی محاسبات عددی ،شبیهسازی

میکند .هرچند تفاوتهای مختصری در برخی

 CFDدر نرم افزار دیزاین بیلدر با توجه به شرایط

بازشوها ،به ویژه در لبهها دیده میشود (تصویر .)3

بناهای موجود ،نیز انجام گردید (تصویر  1و .)3

البته باید در نظر داشت که در کل جبهه رو به باد،

به نظر میرسد که در بناهای انتخابی با توجه به

بازشوها به دلیل ارتباط داخلیشان ،در محاسبات

سرعت جریان هوا پیش از رسیدن به بازشوها شرایط

دبی و در مجموع با یکدیگر عمل میکنند و این

یکنواختی وجود دارد و روش محاسبه را تایید

مورد تفاوت معناداری در تناسبات ایجاد نمیکند.

تصویر  -3خروجی کانتور سرعت از محاسبات  CFDدر نرمافزار دیزاین بیلدر -حیاط خانه طالبان فرد (ماخذ :نگارندگان)
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به ترتیب 𝛿  7/88 𝑎 ،27 𝐻𝑚 ،117 𝛿𝑚 ،117و

(جدول  .)2نتایج به شرح زیر بدست آمده است

𝑚𝑎 برابر با  7/21در نظر گرفته شدهاند .و با

(جدول .)1

جاگذاری اعداد مستخرج از بناها از (جدول  )1و
جدول  -1نتایج محاسبات سرعت و جریان حجمی هوا (ماخذ :نگارندگان)
گماره

𝒉𝒗

q

2

7/31

7/11

1

7/32

2/27

8

7/37

2/88

1

7/13

7/81

2

7/11

7/81

1

7/37

7/11

1

7/38

7/23

3

7/11

7/12

جریان حجمی هوا
1.50
1.00
0.50
0.00
8

7

6

5

4

3

2

1

تصویر  -3مقایسه جریان حجمی بازشوهای روبه باد نمونهها (ماخذ :نگارندگان)

در مقایسه اولیه دبی ورودی بازشوهای بناها ،اعداد

اساس ضریب همبستگی آنها مورد بررسی قرار

بهدست آمده دارای تنوع بوده و میزان ثابتی برای

گرفت که در (جدول  )1نتایج آورده شده است.

آن بدست نیامده است (تصویر  .)3در مرحله بعد به

همچنین با بهدست آوردن نسبت بین دبی و سایر

کمک اطالعات عددی و تناسبات بدست آمده در

دادهها و توجه به میزان انحراف معیار آنها در

(جدول  )1و مقایسه آن با میزان بهدستآمده برای

نمونههای مختلف سعی در بررسی معناداری این

دبی هوای عبوری از بازشوها ،میزان معناداری

نسبتها بوده است (جدول ( ،)3تصویر  )27و

ارتباط مولفههای موثر بر جریان حجمی هوا بر

(تصویر .)22
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جدول  -1مولفههای موثر بر جریان حجمی هوا و ضریب همبستگی (ماخذ :نگارندگان)
ضریب همبستگی

مولفه موثر
ارتفاع

7/13

مساحت بازشو

7/33

نسبت مساحت بازشو به حیاط

7/11

نسبت مساحت بازشو به سطح اشغال

7/31

جدول  -3نسبتهای جریان حجمی هوا بر مولفههای تاثیر گذار در تناسبات خارجی نمونهها (ماخذ :نگارندگان)
شماره

دبی بر مساحت بازشو دبی بر "مساحت بازشو به حیاط" دبی بر"بازشو به سطح اشغال"

2

7/71

1/11

7/722

1

7/71

1/18

7/728

8

7/718

1/13

7/721

1

7/71

2/21

7/721

2

7/723

8/72

7/728

1

7/71

1/21

7/721

1

7/712

1/22

7/722

3

7/723

2/21

7/721

انحراف معیار

7/772

7/31

7/772

مساحت بازشو m²

بازشو به سطح اشغال m²

100

50

0
8

7

8

7

6

5

4

3

2

1

جریان حجمی هوا m³/s
1.50
1.00
0.50
0.00
6

5

4

3

2

1

تصویر  -27مقایسه تغییرات جریان حجمی هوا و مولفههای تاثیرگذار در تناسبات خارجی نمونهها (ماخذ :نگارندگان)
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دبی به مساحت بازشو m/s
دبی به( بازشو به سطح اشغال) m/s
0.030
0.020
0.010
0.000
8

7

6

5

4

3

2

1

تصویر  -22مقایسه تغییرات نسبت جریان حجمی هوا بر مساحت بازشو و بازشو به سطح اشغال به عنوان نمونه (ماخذ :نگارندگان)

-7جمع زندی و نتیجه یری
یافتن بهترین ایدههای تشریح شده در بافت قدیم

نما) و میزان تهویه طبیعی ،همبستگی و معناداری

شیراز در ساختمانهایی که لزوما دارای بهترین

نسبتها مشاهده شد .با توجه به بررسی ضریب

طراحی نیست از دغدغه های فکری این پژوهش

همبستگی و انحراف معیار به ترتیب مولفهها براساس

بوده است چرا که در گذشته ،حیاطهای مرکزی

معناداری به شرح زیر است:

همواره در اقلیمهای مختلف نقش اقلیمی خود را به

-2مساحت بازشو؛ با میزان ضریب همبستگی 7/33

خوبی ایفا میکردهاند و هر کدام با توجه به موقعیت

و انحراف معیار  7/772مساحت بازشو و در نتیجه

اقلیمی خود بسیار دقیق طراحی شده بودند .گواه این

هندسه و تناسبات بازشوها بیشترین نسبت معنادار را

مدعا وجود حداقل بادگیرها در بافت قدیم شیراز

با تهویه طبیعی دارد.

است در حالی که تهویه و کوران مناسب در

 -1نسبت مساحت بازشو به سطح اشغال؛ با ضریب

محدوده منطقه آسایش ،در این بناها به گونهای

همبستگی  7/31و انحراف معیار  7/772مقام دوم

تامین شده که کمترین سیستم سرمایشی فعال الزم

نسبت معناداری با تهویه طبیعی را دارا است؛که نشان

است .کشف تناسبات الزم برای طراحی این گونه

میدهد ،هندسه پر و خالی کلی بناها در پالن و نما

حیاطها میتواند راهنمای طراحان معاصر در جهت

و نسبتهای آن نیز با تهویه هماهنگ بوده است.

استفاده هر چه بهتر از کوران و تهویه طبیعی باشد.

الزم به توضیح است که سایر نسبتها به دلیل عدم

پس از پیدا کردن مولفههای هندسی موثر بر تهویه و

معناداری یا تکراری بودن نتایج آورده نشده است.

بررسی و استخراج دادههای نمونههای موردی به

در انتها با دقت در اطالعات آماری میتوان نتیجه

کمک محاسبات و شبیهسازی رایانهای ،نتایج به

گرفت که در برخی مولفههای هندسه خارجی

شرح زیر است:

بناهای بررسی شده با الگوی چهار طرفه ،طراحی

در نمونههای انتخاب شده در رابطه با برخی

معماری از جنبه هندسی و عددی به صورت

مولفههای تاثیرگذار در هندسه خارجی بنا (حیاط و

معناداری در راستای تامین نیازهای تهویه طبیعی گام
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برداشته است و فرض این پژوهش ثابت میشود.

سرعت و به موازات سایر نیازهای طراحی معماری

بنابراین هرچند بادگیری در کار نبوده ،طراحی

استفاده شود .پس در این روش درعین افزایش

هندسی بر بهینهسازی تهویه طبیعی نیز استوار بوده

سرعت طراحی به دلیل استفاده از نسبتها ،بخش از

است .پس نسبتهای بهدست آمده در این مقاله

دست رفته در طراحیهای عرف شهر شیراز میتواند

میتواند مستقیما در طراحی معماری بناهای امروزی

احیا گردد .این پژوهش بیشتر سعی در معرفی و

با ساختار مرکزی و ارتفاع کم یا جهت بهسازی و

راستی آزمایی روش مذکور داشته است .هرچند در

بازسازی مورد استفاده قرار گیرد .الزم به ذکر است

ادامه این پژوهش ،بررسی تعداد بیشتر نمونهها و

که این الگو و نسبتها در پروسه طراحی معماری

سایر انواع ساختارهای خانه و در نهایت یافتن راه

میتواند بدون نیاز به محاسبات تاسیساتی برای تهویه

حلهای جدید دیگر در طراحی سریع معماری که

طبیعی (که معموال امروزه در خانههای مسکونی از

منطبق بر تهویه طبیعی و براساس الگوهای موجود

قلم افتاده و نیاز به زمان و هزینه دارد) توسط مهندس

در بناهای سنتی است ،پیشنهاد میگردد.
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